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Os anos de 1950 a 1965 foram um periodo de atividade acelerada quanto a arte da

gravura, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Talvez nunca antes tenham tan-

tos pintores e escultores de projepao se dedicado a criapao de gravuras. Artistas

como Jean Dubuffet e Robert Rauschenberg nao so enriqueceram as imagens da

arte de fazer gravuras, que hoje em dia reflete a diversidade de temas e de estilo

pessoal existente na pintura e escultura, como, com seus experimentos e inovapoes,

expandiram os processos tecnicos dos meios graficos. Desenvolveram inumeros

metodos, desde elaborapoes sutis de tecnicas tradicionais, como a litografia, ate

metodos originais, como entalho sem tinta, que produz gravuras semelhantes a

escultura em baixo-relevo. Na arte de gravuras, como em muitas outras formas de

arte moderna, a apao reciproca de conteudo, forma e processo tecnico, tern resul-

tado em trabalhos de extraordinaria variedade e engenhosidade, com enfase em

novos efeitos plasticos e sensuais.

A renascenpa atual na arte da gravura teve infcio, em grande parte, na decada de

1890. Do seculo XV ate o seculo XVII, grandes mestres como Mantegna, Diirer e

Rembrandt muito contribuiram para a arte com suas gravuras; mas durante os dois

seculos seguintes, com excepao de alguns trabalhos notaveis de Goya e Daumier,

a maioria das gravuras nao era concebida como trabalhos originais, mas simples-

mente como uma tradupao de trabalhos executados em outros materials, ou se des-

tinavam a ilustrapoes. No fim do seculo XIX, com o desenvolvimento da fotografia e

processos mecanicos relacionados para reprodupoes, a gravura se liberou dessa

posipao subordinada e um numero cada vez maior de pintores e escultores senti-

ram-se atraidos pela gravapao a mao como forma original de expressao. Traba-

Ihando com gravadores mestres e editores astutos, Toulouse-Lautrec e outros

pintores liberaram a forma, relativamente recente, da litografia em cores de uso

puramente comercial e produziram muitos temas de "portfolio", assim como

cartazes, programas de teatro e partituras que tiveram ampla distribuipao. Aproxi-

madamente na mesma epoca, Gauguin e Munch ressuscitaram a arte da xilogravura.

Em vez de tornar seus blocos semelhantes a desenhos a tinta ou fotografias (como

na maioria das gravuras em madeira do seculo XIX), utilizaram audaciosamente os

veios naturais da madeira como elemento expressivo em suas gravuras. No inicio

do seculo XX, Kirchner e outros expressionistas alemaes prosseguiram na explora-

pao dos efeitos psicologicos e esteticos da xilogravura. Seu espirito de emancipapao



deu maior liberdade a arte da gravura e muito contribuiu para eleva-la como modali-

dade de arte. Embora os pintores e escultores franceses trabalhassem em gravuras

e ilustragdes de livros nesse mesmo periodo (1900-14), de uma maneira geral con-

tribuiram com poucas inovapoes tecnicas. Os cubistas, por exemplo, com excegao

de Villon, em suas ultimas poderosas aguas-fortes, geralmente se contentavam em

que suas gravuras fossem meras tradupoes da estrutura de suas pinturas.

Entre as duas guerras mundiais, houve grande evolupao na arte da gravura, ante-

cipando manifestapoes que ocorreriam mais tarde. Os Dadafstas, bem como os sur-

realistas que os sucederam, exploraram acidentes tecnicos de seu trabalho grafico

para fins de expressao —processo muito usado hoje em dia. Usando colagem e

gravuras antigas de outros artistas, como haviam antes introduzido elementos

"pre-fabricados" em suas pinturas e esculturas, e permitindo que tecnicos talhas-

sem ou imprimissem seus trabalhos, rejeitaram "originalidade" como medida do

valor de uma gravura, provocando uma controversia que persiste ate hoje em dia. A

agua-forte, frequentemente sufocada nas maos de academicos prolificos, atingiu

nova verve e frescura com artistas alemaes como Beckmann e Corinth, que deram

a tecnica uma rica qualidade caligrafica, rara desde Rembrandt e Goya. Mestres da

Escola de Paris, entre os quais Matisse e Picasso, criaram muitas gravuras para a

ilustrapao de livros, e desenvolveram seus estilos na arte da gravura, frequentemente

usando a agua-forte em linhas puras como contraponto de seus complexos pro-

cessos de pintura. Rouault, em sua grande serie de gravuras, explorou processos de

produpao em massa, fazendo reproduzir suas pinturas em chapas de fotogravura,

que entao retocava extensamente a mao.

Durante a decada de 1930 e principio da de 1940, os gravadores mais influentes

nos Estados Unidos e na Europa eram artistas que consideravam a arte de gravar

como urn grande meio artistico. O inovador mais importante foi o gravador ingles

Stanley William Hayter, que acreditava que os melhores efeitos possiveis eram os

que nao tinham paralelo em nenhuma outra forma, e que surgiam de urn dialogo

dinamico e espontaneo entre o artista e o seu meio de expressao. Hayter e outros,

possuidos da mesma ideia, revitalizaram a arte da gravura, ha tanto abandonada,

combinando-a com a gravura em agua-forte, a titulo de experiencia, introduzindo

elementos alheios a chapa para criar novas texturas. Sua persistencia em experi-

mentar metodos heterodoxos estimulou o interesse atual em gravuras em relevo.



Uma tecnica muito mais simples, popular nessa epoca, era a da serigravura,

evoluida durante a grande depressao economica da decada de 1930, quando muitos

artistas norte-americanos que trabalhavam em projetos patrocinados pelo governo

sentiram a necessidade de urn meio de fazer gravuras que fosse portatil e pouco

dispendioso.

As gravuras desta exposigao, datando todas de 1950 para ca, demonstram com

que imaginagao artistas contemporaneos se utilizaram de todas essas evolugdes da

arte da gravura. A imensa variedade de tecnicas em uso hoje em dia, constante-

mente ampliada por novos experimentos, coloca ao alcance do artista todos os

meios para obter efeitos sensuais de textura e cor nunca antes possiveis na forma

grafica. O artista pode fazer a gravura em formato intimo e minusculo, ou numa

escala monumental, comparavel a pintura; pode trabalhar numa variedade de

estilos, do caligrafico ao "hard-edge" ou optico, do lirico ao "pop"; pode escolher

como idioma o realismo, o romantismo, o expressionismo, ou a abstragao geo-

metrica ou o estilo livre. Na discussao a seguir, as gravuras estao grupadas de

acordo com tecnicas especificas, cada uma das quais tern sua propria historia e

apresenta seu proprio desafio e sua capacidade. Essas tecnicas sao descritas rapi-

damente no glossario, paginas 13-16.

A atividade atual de pintores e escultores em gravuras provavelmente nao teria

tido lugar sem a litografia. Muitos artistas que nunca fizeram gravuras sentiram-se

atraidos pela sua afinidade direta ao desenho e a pintura, no ataque e no resultado,

e por se prestarem a impressao em cores e a serem produzidas em largas edigoes.

Desde o fim da segunda guerra mundial, a litografia tern sido a tecnica principal

usada em gravuras na Europa, especialmente na Franga, onde antigos estabeleci-

mentos comerciais, em Paris, oferecem acomodagoes convidativas e artifices peri-

tos para aconselhar o artista e trabalhar com ele. Nos Estados Unidos, somente

nos ultimos anos e que a litografia assumiu especial importancia entre os pintores

e escultores, gragas, em parte, a lideranga e ao equipamento fornecidos por oficinas

de financiamento privado em Nova lorque e na California, que tern procurado ar

tistas importantes para encomendar litografias.

Trabalhos contrastantes aqui ilustrados dao uma indicagao de como a litografia

se presta a imaginagao criadora do artista. Jean Dubuffet, artista prodigiosamente



energico que nao cessa de experimentar com muitas formas, produziu quase 400

gravuras desde 1950. A litografia se presta bem ao seu desenho propositadamente

tosco e infantil (inspirados por "I'art brut"); satisfaz seu amor pelas texturas alta-

mente variegadas e o seu encanto com os acidentes que ocorrem durante a exe-

cupao, e que produzem efeitos que surpreendem o proprio artista. Ao preparar sua

imagem-mestra (a superficie que e usada para a impressao das gravuras), Dubuffet

as vezes abandona o trabalho de pincel convencional e experimenta diretamente

na pedra litografica com reapoes quimicas e ate com fogo. Algumas vezes ele

desenvolve os efeitos resultantes em imagens humoristicas e figuradas (pagina 17).

Alberto Giacometti, por outro lado, desenha sua imagem-mestra, simplesmente,

com o tradicional pastel litografico, produzindo efeitos muito semelhantes aos de

suas composipoes a lapis (pagina 18). No extremo oposto estao os desenhos em

cores (pagina 37) de Alexander Liberman, precisos, "hard-edge" e rasos. Para

Robert Rauschenberg, como para Dubuffet, a gravura e frequentemente urn terreno

experimental para metodos e estilos que podem, posteriormente, ser adaptados

a pintura. Ao fazer suas complexas litografias, Rauschenberg seleciona repro-

dupoes de fotografias de jornais e revistas transfere-as para a pedra e combina-as

com seu proprio trabalho a mao abstrato (pagina 39).

As t§cnicas de entalho, com uma tradipao muito mais antiga que a litografia,

oferecem possibilidades para grandes extremos de estilo, do mais vitalmente con-

servador de hoje em dia ao mais audaciosamente experimental. Muitos dos mais

imaginativos guardioes da esplendida tradipao em aguas-fortes figurativas desen-

volvida na Europa durante seculos sao artistas norte-americanos. Leonard Baskin,

escultor, desenhista de livros e tipografo, assim como tambem gravador, tern

profundo interesse na tradipao de finas gravuras e tern trabalhado em quase todos

os meios graficos, produzindo trabalhos que incluem aguas-fortes minusculas de

insetos, xilogravuras gigantescas do "homem hidrogenio" e series de retratos

(pagina 29). O conhecimento da tradipao antiga tambem esta em evidencia nos

estilos relacionados de Thomas Cornell (pagina 27) e Michael Mazur (pagina 28),

que, como Baskin, usam pericia tecnica requintada na revelapao incisiva das

formas humanas e animais. Esses artistas dedicam uma atenpao meticulosa a

detalhes de sua arte, como a seiepao cuidadosa de papel, muitas vezes feito a mao,

para realpar o efeito sensorio de suas gravuras.



Muitos outros artistas consideram as tecnicas de entalho igualmente adap-

taveis ao estilo abstrato. Henri Georges Adam, por exemplo, um escultor de uma

familia de trabalhadores em metal, usa a gravagao; com sua energia de escultor,

ele corta profundamente a chapa para imprimir uma forma rigida, talhada como

joia (pagina 25). A agua-forte tonal tern sido usada de maneiras profundamente

diferentes: por Andre Masson numa especie de caligrafia ritmica (pagina 22), por

Sonderborg como enfase da forga e massa (pagina 24), e por Ernst Wilhelm Nay

para sugerir a expansao do espago (pagina 31). Talvez a tendencia mais audaciosa

em entalho, tanto na Europa como nos Estados Unidos, seja representada pelo

trabalho de dois artistas franceses, Pierre Courtin (pagina 20) e Pierre Soulages

(pagina 21). Acreditando que no uso de cada meio suas qualidades sui-generis

devem ser exploradas, ao imprimir chapas de entalho eles expandem a face

elevada do papel para formar uma superficie agressivamente tati I — as de Courtin

sao verdadeiramente tri-dimensionais. Como Dubuffet, em vez de planejar suas

gravuras completamente, esses artistas deixam as formas se desenvolver parcial-

mente por acidente, enquanto jogam dinamicamente com elementos de seu meio,

como acido, metal e papel.

A preferencia que pintores e escultores mostram por certas tecnicas de gravura

aumenta ou diminui de acordo com os conceitos estilisticos. A xilogravura, ressusci-

tada no principio deste seculo pelos expressionistas alemaes, como parte de sua

reagao contra o super-refinamento de grande parte da arte do fim do seculo XIX,

e menos usada hoje em dia que antes da segunda guerra mundial, provavelmente

porque seu alcance formal e mais restrito que o da litografia ou do entalho. As

tecnicas de relevo, entretanto, tern sido dramaticamente renovadas e expandidas

com inovagoes tais como colagem em metal e gravura em linoleo, esta ultima usada

recentemente por Picasso para criar audaciosas gravuras em configuragao rasa

(pagina 34). Da mesma forma, a serigravura, que ja foi popular nos Estados Unidos

como uma tecnica simples e pouco dispendiosa, foi posteriormente desprezada

pela maioria dos principais pintores e escultores, que sentiram que o processo

de criagao da imagem-mestra nao Ihes dava o estimulo da resistencia tecnica e

que o efeito impresso era relativamente piano e relativamente sem nuances tonais.

Alguns artistas, Ben Shahn especialmente (pagina 22), continuaram, entretanto,

a trabalhar em serigravura; e atualmente muitos artistas, como Miroslav Sutej



(pagina 30), acham suas qualidades simpaticas a criagao de imagens "hard-edge" e

superficie lisa. Outros, por exemplo Eduardo Paolozzi (pagina 44), exploram com

sucesso um meio ha muito usado em gravuras "silkscreen" comerciais, a trans-

ferencia fotografica de imagens para o estencil.

A arte da gravura continuara, sem duvida, a sofrer grandes modificagoes em

sua evolugao a medida que os artistas e o publico se tornam mais e mais conhe-

cedores de suas propriedades especiais e das possibilidades quase ilimitadas que

oferece. Para os artistas, a gravura e um desafio quanto a metodo, materials e

muitas vezes a escala, possibilitando-os a expandir suas expressoes criadoras e

torna-las amplamente dispomveis. A disponibilidade de gravuras, por sua vez,

beneficia o publico, dando-lhe uma oportunidade de estender seus conhecimentos

quanto a evolugao e desenvolvimento da arte moderna e seus meios e de adquirir

trabalhos de arte originais a um prego modesto.

Elaine L. Johnson

Curadora-Associada de Desenhos e Gravuras,

The Museum of Modern Art, New York



Glossario de Termos da Arte da Gravura

Gravuras sao obras de arte que existem como

originais multiplos: isto e, o artista cria uma

imagem-mestra da qual uma ou mais impres-

soes, quase identicas em forma, podem ser

feitas. Na maioria dos processos, a imagem

impressa e o reverso da imagem-mestra.

As tecnicas da arte da gravura sao muitas

vezes complexas, sofrendo modificagao con-

ti'rtua atraves de experiencias, e varias tecni

cas podem as vezes ser usadas em combina-

gao. A imagem-mestra e geralmente impressa

em tinta preta ou de cor (as vezes tinta de

pintar) sobre papel —infrequentemente sobre

pano, plexiglas ou metal. As imagens tambem

podem ser impressas ou imprimidas em re-

levo em papel sem tinta. Os metodos de im

pressao a cores vao desde os tradicionais, os

quais exigem a preparagao de uma imagem-

mestra para cada cor, ate os metodos mais

recentemente aperfeigoados, em que as tintas

de diferentes densidades sao passadas por

meio de rolo para chapas de diversos niveis.

As multiplas tecnicas usadas pelos grava-

dores atualmente prendem-se em varios

graus a metodos empregados pela industria

grafica para a produgao em massa. Os pa-

droes para julgar as gravuras como obras de

arte originais, ao inves de reprodugdes sao

geralmente baseados no grau da integragao

pessoal do artista, no processo de criagao da

imagem-mestra e de sua impressao, e na

qualidade das impressoes (que frequente-

mente depende do numero de gravuras na

tiragem).

Os estagios fundamentals em alguns me

todos basicos da arte da gravura, bem como

algumas inovagoes contemporaneas, sao des-

critas abaixo.

Tecnicas de Entalho

O termo (que deriva do italiano "tagliare",

gravar ou cortar) e aplicado a processos em

que a imagem-mestra e feita por incisao

numa superficie-geralmente uma chapa de

metal, embora alguns artistas contempora-

neos usem plastico —na forma de ranhuras

ponta-seca, gravura, agua-forte), cavidades

(aguatinta), ou varias outras tessituras (alguns

tipos de gravura e agua-forte). Varias tecnicas

de entalho sao muitas vezes combinadas

na preparagao de uma imagem-mestra. Para

preparar a imagem-mestra para a impressao,

uma tinta relativamente fina e aplicada por

meio de chumago ou rolo, forgando-a nas

ranhuras, cavidades ou outros recessos; o

excesso de tinta e, entao, tirado da superficie

e urn papel umido estendido sobre a imagem-

mestra. A alta pressao de uma prensa forga

o papel nos recessos, absorvendo a tinta.

Quando a gravura esta seca, as partes im

pressas permanecem levemente em relevo

acima da superficie do papel.

 Agua-forte

A tecnica foi adotada pelos gravadores do

seculo XV da decoragao de armaduras, e

mais tarde foi especialmente aperfeigoada

por Rembrandt. E habitualmente empregada

para produzir efeitos ricos, flexiveis, lineares.

Na agua-forte tradicional, o artista prepara

uma imagem-mestra, cobrindo uma chapa de

metal com uma densa massa cerosa, atraves

da qual ele traga o seu desenho com uma

agulha. A chapa e depois imersa em acido que

cava ranhuras onde o metal ficou a descoberto.

O artista pode certificar-se de que as partes

expostas imprimam mais ricamente, cobrindo

as outras com verniz e reimergindo a chapa.

Experiencias modernas para se conseguir



efeitos de formato e tessitura abrangem a

impressao de muitas e diferentes especies de

substancias na massa e a utilizapao de ferra-

mentas que nao a tradicional agulha.

 Aguatinta

Aparecida no seculo XVIII e aplicada magis-

tralmente por Goya, a aguatinta e usada em

especial para desenhos concebidos em areas

com tonalidades (seu nome deriva do italiano

para "agua tinta"). No metodo tradicional, o

artista prepara sua imagem-mestra cobrindo

uma chapa de metal com uma base porosa

feita de uma substancia resinosa pulverizada.

Cobre essa base com verniz onde quer que

nao deseje imprimir a imagem e imerge a

chapa no acido, que morde nas partes sem

verniz da base para formar pequenas cavi-

dades na chapa que reterao a tinta para a

impressao. Como na agua-forte, o artista

pode aprofundar as cavidades em certas

areas, de maneira que a impressao seja mais

escura, cobrindo outras com verniz e reimer-

gindo a chapa em acido.

Em uma variagao recentemente preferida

de aguatinta, chamada "lift ground", o artista

pode conseguir efeitos mais diretos e com

aspecto de pintura. Pincela seu desenho em

uma chapa de metal nua com urn liquido con-

tendo uma substancia soluvel, como o apucar.

Depois desta substancia secar, a superficie

integral e coberta com pequena camada de

verniz e a chapa imersa em agua, o que faz

com que a substancia, bem como o verniz

acima dela, sejam desalojados, expondo,

assim, o metal nu na forma do desenho.

Aplica-se, entao, a habitual base de aguatinta.

 Gravura

Criada originalmente por artifices de metais,

este processo foi adaptado por gravadores

durante a Renascenpa. E tradicionalmente

usado para efeitos nitidos e tons claramente

definidos. O artista cria sua imagem-mestra

sobre uma chapa de metal, usando uma fer-

ramenta cortante com a qual faz profundas

ranhuras para reterem a tinta para a impres

sao. Atualmente, os artistas usam algumas

vezes ferramentas modernas, tais como per-

furatrizes eletricas, criando frequentemente

areas muito mais amplas ou recessos irregu-

lares na imagem-mestra.

 Ponta-seca

Empregada magistralmente por Rembrandt no

seculo XVII, a ponta-seca e usada principal-

mente para efeitos veludosos e lineares. O ar

tista prepara sua imagem-mestra, desenhan-

do por meio de arranhoes, sobre uma chapa

de metal macio, com uma agulha especial,

abrindo ranhuras para reterem a tinta. O metal

deslocado pela agulha fica em relevo ao

longo dos lados das ranhuras, em saliencia

irregular ou rebarba. Quando com tinta e im-

pressa, essa rebarba imprime a ponta-seca

sua qualidade excepcional e, como pode ser

facilmente achatada, relativamente poucas

impressbes podem ser feitas de chapas de

ponta-seca.

Tecnicas de Estencil

Nestes processos, a impressao e feita atra-

ves de superficies deixadas parcialmente

abertas para permitir a passagem da cor.

 Serigravura

Esta e a tecnica de estencil mais amplamente

usada por artistas; foi aperfeipoada nos Es-

tados Unidos durante a decada dos 1930.

E particularmente adaptavel aos efeitos de

formato raso ou semelhantes a pintura. O

nome deriva da palavra grega para "seda"



(serikos), visto que um pedago de seda fina,

esticado numa moldura de madeira, constitui

o equipamento basico. Para preparar sua

imagem-mestra, o artista veda a malha da

seda naquelas areas em que nao deseja

imprimir—geralmente por meio de uma ca-

mada fina de adesivo; ou desenha na reticula

com um craion ou tinta gordurosos, cobre a

superficie integral da reticula com uma goma

soluvel em agua e, entao, lava com benzina

as malhas onde o desenho foi aplicado. O

papel e colocado debaixo da reticula e a tinta

forgada atraves das malhas abertas de um

secador de rolo. Atualmente, os artistas tam-

bem as vezes preparam a imagem-mestra re-

vestindo a reticula de seda com gelatina sen-

sivel a luz na qual e colocada uma transpa-

rencia fotografica. A exposigao da luz, as

areas escuras da transparencia protegem a

gelatina, a qual endurece onde quer que a luz

possa penetrar. A reticula e, entao, imersa em

agua quente para lavar a gelatina que havia

sido protegida da luz, deixando a forma do

desenho nas malhas abertas de seda.

Tecnicas de Rel§vo

Nestes processos, a imagem-mestra, em vez

de ser rasgada na superficie como nas tec

nicas de entalho, e impressa pelo proprio

piano da superficie, apos as areas que devem

ficar em branco terem sido cortadas (xilogra-

vura ou gravura em linoleo), ou de uma super

ficie construida (tecnicas contemporaneas de

colagem em metal ou papelao). As impressoes

sao geralmente feitas, aplicando-se, por meio

de rolo, uma tinta relativamente espessa na

superficie em relevo da imagem-mestra. O

papel e, entao, colocado sobre esta e sujeito

a pressao a mao ou por prensa, a qual trans-

fere a tinta e geralmente deixa uma ligeira

entrada na superficie do papel.

 Gravura em linoleo

Este processo, amplamente usado no seculo

XX, produz efeitos marcantes e lineares de

tessitura uniforme ou efeitos de formato raso.

O artista usa uma faca ou goiva para preparar

sua imagem-mestra no bloco de linoleo, des-

bastando aquelas partes da superficie que

nao quer imprimir.

 Xilogravura

A mais velha das tecnicas da arte da gravura,

a xilogravura, foi usada na Europa desde

cerca de 1400 para produzir imagens devotas

no papel. Produz efeitos lineares marcantes

ou de formato raso, retendo frequentemente

a tessitura granular da madeira. Na trad i-

cional xilogravura, o artista usa uma faca ou

goiva para criar sua imagem-mestra, cor-

tando, da superficie granular lateral de um

bloco macio de madeira, aquelas partes que

nao deseja imprimir. Uma variagao contem-

poranea e por a imagem como um modelo

tatil debaixo do papel e aplicar, por meio de

rolo, a tinta diretamente, em vez de usar a

tinta na imagem-mestra.

Tecnicas Planograficas

Como a palavra sugere, descreve processos

em que a impressao e feita de uma superficie

plana, permanecendo tambem raso o papel

depois da impressao.

 Litografia

Este processo, a tecnica planografica princi

pal mente usada pelos artistas, surgiu na Ale-

manha na decada de 1790 e foi aperfeipoado

durante o Seculo XIX por artistas como Dau-

mier e Toulouse-Lautrec. Pode produzir efei

tos lineares, de formato raso, tonais ou seme-

Ihantes aos da pintura. O nome do processo

deriva da palavra grega para "pedra" (lithos),



visto que tradicionalmente uma pedra cal-

caria especial granulosa proporciona a super-

ficie em que o artista cria sua imagem-

mestra com uma substancia gordurosa —

craion ou tinta litografica. A pedra e entao

submetida a reagentes quimicos para alterar

sua tessitura e torna-la mais receptiva a tinta,

onde o desenho esta sendo aplicado, e mais

retentiva de agua em areas a nao ser im-

pressas. Depois da pedra ter sido umedecida,

uma tinta gordurosa e aplicada por meio de

rolo, tinta que adere onde foi aplicado o de

senho e e repelida pela agua nas areas que

terao de ficar em claro. Papel umedecido e,

entao, colocado sobre a pedra, e ambos sao

passados por uma prensa para que a tinta se
transfira ao papel.

Na litografia contemporanea, as chapas de

metal ou plastico sao frequentemente usadas

em vez de pedra. A imagem-mestra pode ser

preparada de impressoes de varios objetos,

de imagens fotograficas impressas sobre

chapa ou pedra, ou de reapoes de substan-

cias quimicas incompativeis misturadas dire-

tamente na superficie.

oposto:

Jean DUBUFFET. Trabalho e Jogo. (1953)

Litografia em cores, 65.4 x 50.3 cm.

A obra de Dubuffet e sempre o resultado de

urn "dialogo entre o artista e seu material".

Aqui, ricas tessituras sao produzidas por aci-

dentes tecnicos controlados; dentro da sutil

harmonia de cor da composigao, somente as

figuras folgazas sao deliberadamente es-

bopadas. A originalidade de Dubuffet e a sua

crenpa de que "toda a materia e fascinante"

tern grandemente influenciado artistas da
nova gerapao.



do e,

3 sao

ta se

is de

adas

= ser

etos,

obre

stan

di re-

) de

ial".

aci-

sutil

3 as

es-

sua

ite"

da

17



Alberto GIACOMETTI. Busto. (1952)

Litografia, 37.2x52.5 cm.

Com a linha infletida de seus esbopos fugidios, bem como com as bruxole-

antes superficies de suas esguias esculturas, Giacometti sugere-raramente

constringe— suas formas abertas. Ambos os bustos nesta gravura sao
retratos de um modelo favorito, Diego, o irmao do artista.



Graham SUTHERLAND. A Coruja e a Lampada Suspensa. 1957

Litografia em cores, 51.1 x 66.6 cm.

Sutherland contrasta dramaticamente duas imagens— uma, natural, escura

e fechada; a outra, mais fantastica, leve e livre— numa alegoria cuja am-

biguidade e caracterfstica da sua obra. O agil trabalho de pincel evidente

aqui tambem surge na sua pintura.



Pierre COURTIN. Canto G. 1953

Agua-forte e gravura, 53.9 x 23.5 cm.

As gravuras de Courtin, com suas super

ficies em relevo, sao como baixos-relevos

vazados em papel laminado. "A gravura e

uma arte tangivel," afirma Courtin, "tanto

guanto uma arte visual, e, talvez, mais

ainda." Uma cor palida, fundida, foi sutil-

mente aplicada na chapa. Como muitos

outros, o artista considera a aplicagao da

tinta e a impressao da imagem-mestra parte

integrante do processo criador e geralmente
o executa ele proprio.



Pierre SOULAGES. Composigao IV. (1957)

Agua-forte e aguatinta em cores, 54.9 x 38.7 cm.

Soulages estabelece uma arquitetura escura e de-

liberada, e, entao, insufla-lhe formas mais rudes,

mais livres, mais acidentais. O contorno irregular

da sua imagem-mestra suplanta a chapa retangular

convencional. O caracteristico efeito sensorio deste

estriado, ricamente entretecido, simbolo de forga,

confirma a crenpa do artista de que a unica justifi-

cativa para a arte da gravura reside em expressar

o que a pintura, o desenho e a escultura nao con-

seguem fazer.
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oposto, esquerda:

Andre MASSON. Atdres Chineses. (1957)

Agua-forte, 59.8 x 44.7 cm.

oposto, direita:

Ben SHAHN. Sacco e Vanzetti. 1958

Serigravura em cores, 65.5 x 44.3 cm.

acima, esquerda:

Joan MIRO. O Devorador de Sol. 1955

Litografia em cores, 74.3 x 52.3 cm.

Tres artistas usam estilos caligraficos para

criar tres efeitos diferentes por completo:

Masson escreve abstratamente com gran-

de senso do decorativo e desembarago.

Dentro de urn complexo de principals ritmos

cursivos, ele instila elementos menores —

orientals, talvez arabes, no sentimento.

Irmanando imagem e texto, Shahn segue

a tradicional composipao de folhetos. Neste

simples, compassivo retrato duplo de dois

homens condenados a morte, ele usa urn

estilo arcaico de letras para simbolizar o

dialeto candido das suas ultimas palavras.

Contrabalangando magistralmente formas

e penadas, com refinamento e grapa, Miro

audaciosamente compoe urn personagem

folgazao— de cabega oca e grande corapao.

(>





oposto, acima:

Hans HARTUNG. Numero 73. (1959)

Litografia, 47.6 x 61.5 cm.

Hartung concentra seus estudos formais em

uma area: em muitas das suas gravuras,

bem como em suas ultimas pinturas e seus

desenhos, ele constroi suas imagens por

meio de linhas agrupadas, tragadas fugidia-

mente e sutilmente variadas. Como a serie

de Albers, "Homenagem ao Quadrado",

estes trabalhos sao urn catalogo das nu-

angas visuais que podem ser conseguidas

atraves de variagoes sobre urn tema unico.

oposto, abaixo:
SONDERBORG (K. R. H. Hofmann).

Composipao. (1958)

Agua-forte, aguatinta, ponta-seca e

picotado em cores, 48.2 x 62.3 cm.

Na bravia, turbilhonante, explosiva rapidez

desta imagem, Sonderborg explora dois

modernos conceitos —a forga futurista e o

automatismo surrealista. Transmite-os com

urn profundo conhecimento tecnico da agua-

forte experimental.

abaixo, direita:
Henri Georges ADAM. 15 de fevereiro. 1952

Gravura, 58.8 x 43.7 cm.

Para criar esta imagem facetada de delibe-

rada tensao, Adam fez ranhuras de varias

profundidades numa chapa de metal e im-

primiu-a isoladamente sobre urn campo em

branco. Tern extraido urn surpreendente

impacto do contra-tracejado, o meio tra-

dicional do gravador atingir a riqueza de

tons.
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abaixo:
Thomas CORNELL. Duas de uma serie ilus-

trando O Macaco de T. H. Huxley. (1959)

Aguas-fortes: esquerda, 22.8 x 15.0 cm.;

direita, 22.8 x 15.1 cm.

Para representar o macaco, a "copia ene-

voada" do homem de Huxley, Cornell es-

colhe o meio habil da agua-fortefundamente

mordida, com linhas destramente embebi-

das de tinta, criando delicadeza de tessi

tura e uma estrutura de sombras escuras.

oposto:
Sam FRANCIS. A Linha Branca. (1960)

Litografia em cores, 90.7 x 63.2 cm.

Pincelando e gotejando fragmentos vivida-

mente coloridos e flutuantes na sua com-

posigao, Francis une-os com salpicos como

que langados a esmo. Nao obstante os es-

tagios intermediaries na arte da gravura,

esta gravura lirica ainda captura e retem

urn sentido do momento criador.





oposto, acima:

James McGARRELL. Modelos II. (1961)

Agua-forte, 44.7 x 58.4 cm.

0 arido isolamento das formas asperamente iluminadas

nesta gravura contrasta com as complexas imagens em

muitas das pinturas ricamente modeladas de McGarrell.

Talvez para McGarrell, como para muitos artistas, a

forma e escala da arte da gravura proporcionam urn con-

traponto estimulante e creativo a sua pintura.

oposto, abaixo:
Michael MAZUR. Enfermaria de Isolamento Numero 12.

1962

Agua-forte, gravura e aguatinta, 60.1 x 85.2 cm.

Enquanto trabalhava em urn hospicio, Mazur desenhou

as muitas atitudes pelas quais pacientes psicopaticos

expressam suas intensas e diversas disposipoes de

animo. Este sombrio diptico e umas das gravuras em

que ele, mais tarde, concentrou suas observapoes.

acima:

Leonard BASKIN. Goya. (1963-64)

Agua-forte, 37.8 x 45.3 cm.

Este obsedante retrato de Goya, ele proprio um mestre

como gravador, e de uma serie em que Baskin home-

nageia artistas do passado. A imagem tern o olhar fixo

de um auto-retrato.



Miroslav SUTEJ. Preto e Branco. 1962

Serigravura, 42.4 x 21.8 cm.

Uma parte da imagem de Sutej e densa e coe-

rente, a outra fragmentada e espacialmente ambi-

gua. Esta reuniao de formas, compostas somente

de triangulos comprimidos e distendidos, e urn

esti'mulo para a perceppao visual do espectador.



Ernst Wilhelm NAY. Sem titulo. (c. 1957)

Agua-forte, ponta-seca e aguatinta em cores,

26.7 x 49.1cm.

As gravuras de Nay parecem-se com suas pin-

turas, no conjunto de imagens, na estrutura espa-

cial e na planejada harmonia de cor, mas diferem

na sua tessitura. No caracteri'stico simbolismo

desta composipao, as formas cosmicas aparecem

como se vistas de perto. Contrastando dramatica-

mente em densidade e tamanho, elas parecem

fundir-se e depois dissipar-se, algumas movendo-

se para alem da periferia da nossa visao.



32 oposto:

Helen FRANKENTHALER. Luas Marrons. 1961

Litografia em cores, 34.0 x 43.6 cm.

Com urn impetuoso gesto, Frankenthaler cria urn ambiente

retangular e, entao, anima-o com algumas formas rapidamente

pinceladas. A artista grava sua litografia em tons rasos, sutilmente

relacionados, em papel cor de serragem, feito a mao. A simpli-

ficagao de elementos e a mistura sensual de materials lembram

suas telas de manchas e sugerem a caligrafia oriental.

abaixo:

Lee BONTECOU. A Primeira Pedra. 1962

Litografia, 30.3 x 39.7 cm.

Em uma lamina, Bontecou concentra treze esferas de interesse,

desenhadas diretamente na pedra litografica, com graga e sensi-

bilidade. Muitas das imagens sao torvelinhantes campos de movi-

mento; outras lembram as notaveis composigoes de tela e arame

do escultor ou sugerem ciencia de ficgao.







oposto:

Pablo PICASSO. Natureza Morta com uma

Lampada. 1962

Gravura em linoleo em cores, 53.0 x 64.1 cm.

Criador de mais de mil gravuras em muitos

e diferentes estilos e tecnicas, Picasso tal-

vez tivesse conquistado sua reputagao atra-

ves da arte da gravura apenas. Recente-

mente, a gravura em linoleo absorveu sua

atengao. Esta arrojada composigao e criada

de urn so bloco, arrancando o artista partes

da sua superficie em estagios sucessivos

para a impressao de cada cor: primeiro,

amarelo; depois, vermelho, verde e preto.

direita:

Anton HEYBOER. Vermelho e Branco.

(c. 1960)

Agua-forte em cores, 46.8 x 29.6 cm.

Com linhas propositadamente debeis e

"graffiti", o artista holandes Heyboer joco-

samente arremeda a rigidez formal e a su

perficie fastidiosa de de Stijl e as composi-

poes neoplasticas dos seus compatriotas

Mondrian e Vantongerloo. Nos numerais, o

artista explorou conscienciosamente a in-

versao que ocorre na maioria dos meios da

arte da gravura na transferencia da imagem

para o papel.
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36 abaixo:

Antoni TAPIES Puig. Numero 12. 1960

Litografia em cores e em relevo, 52 x 75.5 cm.

Tapies deu relevo ao papel para criar urn

sentido de espessura. Deixando apenas al-

gumas aberturas de forma irregular, ele

amortalhou o seu modelo em relevo, quase-

geometrico, em tons superficiais de cor

progressivamente mais profunda. Cria, as-

sim, urn efeito correspondente aquele de

muitas das suas pinturas, o qual ele con-

segue construindo primeiramente urn gros-

so empastamento e, depois, perfurando-o.

oposto:

Alexander LIBERMAN. Sem titulo. 1963

Litografia em cores, 55.8 cm. (diametro)

Em muitas de suas gravuras, pinturas e

obras de escultura, Liberman restringe a

forma a circulos e seus segmentos. Ele

acredita que tais imagens—austeras, impes-

soais —permitem ao espectador sentir mais

intensamente as nuanpas sutis de cor e

forma. Ap6s estabelecer sua imagem-mes-

tra, ele confia na habilidade do seu gravador

para produzir o efeito visual que deseja.





38 oposto:

Robert RAUSCHENBERG. "Stunt Man" II

(Homem de Proezas). 1962

Litografia em cores, 46.3 x 34.9 cm.

"Com relutancia, comecei a litografar,"

disse Rauschenberg, "pensando que a se-

gunda metade do seculo XX nao era a

ocasiao para comegar a escrever em pe-

dras." Dentro de alguns anos apenas, po-

rem, ele criou urn estilo notavelmente

original e influenciador. Aqui, em uma ca-

racteristicamente caleidoscopica expressao

de vida citadina, Rauschenberg combina

imagens fotograficas (urn gato de tocaia,

edificios, uma estatua, urn campo de jogo

de bola), transcritas de jornais e revistas,

com passagens abstratas criadas direta-

mente na pedra litografica.

esquerda:

Jasper JOHNS. Latas de Cerveja. 1964

Litografia em cores, 36.1 x 28.4 cm.

Selecionando objetos comuns na sua vida

cotidiana como assunto para suas pinturas,

esculturas e litografias, Johns e urn inova-

dor que influenciou uma tendencia contem-

poranea. Aqui, ele intensifica uma imagem

que apresentou primeiramente em escultu-

ra. O artista dramatizou as latas de cerveja

como se elas estivessem iluminadas no

espago escuro, transmitindo sombra com

uma rede de vivida caligrafia pessoal e

cuidadosamente pormenorizando o fato de

que uma lata esta aberta, a outra fechada.
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acima:

Jim DINE. Dentes Brancos. 1963

Litografia, 5.2 x 6.3 cm.

Desenhando com elegancia, Dine focaliza

divertidamente urn lugar comum invulgar-

mente celebrado em arte como urn objeto

de contemplagao, imprimindo em branco

brilhante sobre uma extensao de papel preto.

direita:

Allen JONES. Referente aos Casamentos:

Quatro. 1964

Litografia em cores, 75.5 x 55.8 cm.

Nesta imagem, uma de uma serie de comen-

tarios visuais sobre o tema do casamento,

Jones alterna elementos explicitos e mis-

teriosos. Uma figura de calgas pretas mer-

gulha em urn oceano de cores ondulantes,

que ao desaparecer, os brapos de uma

mulher surgem das formas fragmentadas.

oposto:

Paul WUNDERLICH.Enconfro7ecn/'co.(1962)

Litografia em cores, 61.0 x 39.5 cm.

Em urn estilo que interpreta de nova ma-

neira o dos desenhos e gravuras do velho

Gotico do Norte, Wunderlich cria urn tra-

vesti do homem ideal de Vesalius. Aqui, a

esfera do homem e preta; suspenso, mal

formado, sem carne ou espfrito. Cinco co

res sao sutilmente sobrepostas nesta obra,

a mais leve — urn branco transparente —

sendo impressa por ultimo.
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oposto:

Willem de KOONING. Sem titulo. 1960

Litografia, 108.5 x 78.1 cm.

De Kooning, que tem largamente influen-

ciado uma geragao de artistas americanos,

raramente cria gravuras. Aqui, nao obstan

te, a explosiva energia do seu gesto, parece

nao so lembrar o trabalho de pincel da sua

pintura e, ate certo ponto, simbolizar a vitali-

dade da arte da gravura em nossos tempos.

esquerda:

David HOCKNEY. Kaisarion com toda a sua

Beleza. 1961

Agua-forte e aguatinta em cores,

49.1 x 26.0 cm.

Esta caprichosa gravura apresenta uma in-

terpretaqao altamente pessoal da lenda de

Kaisarion, filho de Cesar e Cleopatra (aqui

designada como "Mum"— "mamae"). Hock-

ney combina imagens de velhas gravuras,

figuras ingenuamente interpretadas, uma

parada em miniatura e letras, propositada-

mente misturando estilos e escala.







oposto:

Eduardo PAOLOZZI. Conjeturas para

Identificar. (1964)

Serigravura em cores, 98.3 x 49.3 cm.

O escultor Paolozzi, como Rauschenberg,

muitas vezes incorpora imagens fotografi-

cas na composipao de suas gravuras. Mui

tas delas, como suas recentes "projetadas"

construpoes, englobam formas de maqui-

nas. Aqui, num desenho gravado que em-

bra colagem de papel gomado, modelos

sobrepostos de cor estridente e estruturas

baseadas na tecnologia dominam uma cena

quase nao notada de devopao perante urn

crucifixo.

Catalogo da Exposipao

Nas dimensoes dadas, altura precede

largura, e o tamanho da composipao ou da

chapa precede o da lamina. Datas em

parenteses nao aparecem no trabalho. Tra-

balhos marcados com asteristico sao

illustrados.

ADAM, Henri Georges. Frances. Nascido em

Paris, Franpa, 1904.

*15 de fevereiro. 1952. Gravura, 58.8 x43.7

cm. (irreg.); 76.5 x 55.8 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, doapao de Victor

S. Riesenfeld. II. p. 25.

ALBERS, Josef. Americano. Nascido em

Bottrop, Alemanha, 1888; nos Estados Unidos

desde 1933.

"Intaglio" Duo B. 1958. Entalho sem tinta,

12.8 x 34.7 cm.; 56.5 x 76.0 cm. The Museum

of Modern Art, Nova lorque, doapao de

Mr. e Mrs. Armand P. Bartos.

Meia-noite e Meio-dia IV. Da serie "Home-

nagem ao Quadrado: Meia-noite e Meio-

dia". 1964. Litografia em cores, 40.0 x 40.2

cm.; 48.2 x 52.3 cm. Emprestado pelo

artista.

Meia-noite e Meio-dia V. Da serie "Home-

nagem ao Quadrado: Meia-noite e Meio-

dia". 1964. Litografia em cores, 40.0 x 40.2

cm.; 47.9 x 52.3 cm. Emprestado pelo

artista.

Meia-noite e Meio-dia VI. Da serie "Home-

nagem ao Quadrado: Meia-noite e Meio-

dia". 1964. Litografia em cores, 40.0 x 40.2

cm.; 48.2 x 52.3 cm. Emprestado pelo

artista.

Meia-noite e Meio-dia VII. Da serie "Home-

nagem ao Quadrado: Meia-Noite e Meio-

dia". 1964. Litografia em cores, 40.0 x 40.2

cm.; 48.2 x 52.1 cm. Emprestado pelo artista.



BASKIN, Leonard. Americano. Nascido em

New Brunswick, New Jersey, 1922.

William Blake. (1963-64.) Agua-forte e

aguatinta, 45.0 x 47.2 cm.; 73.8 x 52.3 cm.

Emprestado por Delphic Arts, Nova lorque.

*Goya. (1963-64.) Agua-forte, 37.8 x 45.3 cm.;

52.3 x 74.7 cm. Emprestado por Delphic Arts,

Nova lorque. II. p. 29.

Hercules Seghers. (1963-64.) Agua-forte em

cores, 45.0 x 45.3 cm.; 73.8 x 52.3 cm.

Emprestado por Delphic Arts, Nova lorque.

BONTECOU, Lee. Americana. Nascida em

Providence, Rhode Island, 1931.

*A Primeira Pedra. 1962. Litografia, 30.3 x

39.7 cm. (irreg.); 49.6 x 65.0 cm. The Museum

of Modern Art, Nova lorque, doagao da

Fundagao Celeste e Armand Bartos. II. p. 32.

A Quinta Pedra. 1964. Litografia em cores,

93.9 x 70.4 cm. (irreg.); 104.9 x 75.3 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque,

doagao da Fundagao Celeste e Armand
Bartos.

CARMI, Eugenio. Italiano. Nascido em

Genova, Italia, 1920.

Alfabeto. 1964. Serigravura em cores, 58.8 x

41.1 cm. (irreg.); 69.6x49.7 cm. The Museum
of Modern Art, New York, aquisigao.

CHRYSSA. Americana. Nascida em Atenas,

Grecia, 1933; nos Estados Unidos desde 1958.

Mapa Meterologico: Convite a uma Viagem.

1962. Litografia, 77.1 x 57.4 cm.; 101.5x68.5

cm. The Museum of Modern Art, New York,

doagao de Arne Ekstrom.

CORNELL, Thomas. Americano. Nascido em
Cleveland, Ohio, 1937.

Quatro provas de amostra de uma serie de

dez gravuras para ilustrar uma edigao de

O Macaco de Thomas H. Huxley.

(Northampton, Massachusetts). 1959. Aguas-
fortes:

*(2): 22.8 x 15.1 cm. (irreg.); 33.7 x 25.9 cm.

(4): 23.3 x 14.4 cm. (irreg.); 33.7 x 23.6 cm.

(5): 22.8 x 14.8 cm.; 33.4 x 24.8 cm.

*(10); 22.8x15.0 cm. (irreg.); 33.2 x 25.1 cm.

(irreg.). The Museum of Modern Art, Nova

lorque, doagao de Sylvan Lang. II. p. 27.

COURTIN, Pierre. Frances. Nascido em

Rebrechien, Franga, 1921.

*Canto G. 1953. Agua-forte e gravura,

impressa em cinzento, 53.9 x 23.5 cm.; 58.4 x

26.0 cm. The Museum of Modern Art, Nova

lorque, Fundo Mrs. Bertram Smith. II. p. 20.

DINE, Jim. Americano. Nascido em

Cincinnati, Ohio, 1935.

Gravata Universal. (1961.) Ponta-seca,

colorida a aquarela, 91.1 x 45.4 cm.; 101.7 x

66.1 cm. The Museum of Modern Art, Nova

lorque, Fundo Leon A. Mnuchin.

*Dentes Brancos. 1963. Litografia, impressa

em branco sobre papel preto, 5.2 x 6.3 cm.

(irreg.); 29.2 x 25.2 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, doagao da Funda

gao Celeste e Armand Bartos. II. p. 40.

DUBUFFET, Jean. Frances. Nascido no
Havre, Franga, 1901.

*Trabalho e Jogo. (1953.) Litografia em

cores, 65.4 x 50.3 cm.; 66.0 x 50.3 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque,

doagao de Mr. e Mrs. Ralph F. Colin. II. p. 17.

Nariz de Censura. 1962. Litografia em cores,

60.5 x 37.7 cm. (irreg.); 65.4 x 50.1 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque, doagao
Mr. e Mrs. Ralph F. Colin.

Sorriso. 1962. Litografia em cores, 52.0 x

38.3 cm. (irreg.); 64.7 x 50.1 cm. The Museum

of Modern Art, Nova lorque, doagao de

Mr. e Mrs. Ralph F. Colin.



FORNAS, Leander. Americano. Nascido em

Gardner, Massachusetts, 1925.

Diabo e seu Arco. 1955. Agua-forte, 29.5 x

44.7 cm.; 37.6 x 55.0 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, doapao de Mr. e

Mrs. Peter A. Rubel.

FRANCIS, Sam. Americano. Nascido em San

Mateo, California, 1923.

*A Linha Branca. (1960.) Litografia em cores,

90.7 x 63.2 cm. (composipao e lamina). The

Museum of Modern Art, Nova lorque, doapao

de E. W. Kornfeld. II. p. 26.

O Fantasma Cor de Ouro Jade Vivo. (1963.)

Litografia em cores, 62.5 x 90.6 cm. (com

posipao e lamina). The Museum of Modern

Art, Nova lorque, doapao de E. W. Kornfeld.

FRANKENTHALER, Helen. Americana.

Nascida em Nova lorque, Nova lorque, 1928.

*Luas Marrons. 1961. Litografia em cores,

34.0 x 43.6 cm. (irreg.); 56.8 x 78.7 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque,

doapao da Fundapao Celeste e Armand

Bartos. II. p. 33.

GAUCHER, Yves. Canadense. Nascido em

Montreal, Quebec, Canada, 1934.

Homenagem a Webern II. 1963. Impressao

em relevo e em cores, 57.6 x 75.9 cm.

(composipao e lamina, irreg.). The Museum

of Modern Art, Nova lorque, Fundo Eugene e

Clare Thaw.

GIACOMETTI, Alberto. Suipo. Nascido em

Stampa, Suipa, 1901.

*Busto. (1952.) Litografia, 37.2 x 52.5 cm.;

50.0 x 65.6 cm. The Museum of Modern Art,

Nova lorque, Fundo Larry Aldrich. II. p. 18.

Interior com Lustre. (1959.) Litografia, 58.2 x

39.1 cm.; 66.0 x 50.4 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, doapao de Mrs.

E. Powis Jones.

GIELNIAK, Jozef. Polones. Nascido em

Denain, Franpa, 1932; na Polonia desde 1950.

Talisma contra Doenga. 1960. Gravura em

linoleo, 39.5 x 19.8 cm.; 70.3 x 46.5 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque,

doapao de Dr. e Mrs. Arthur Lejwa.

HAACKE, Hans. Alemao. Nascido em Colonia,

Alemanha, 1936.

Sem titulo. 1961. Entalho sem tinta, 9.8 x

8.8 cm.; 38.3 x 28.3 cm. (irreg.). The Museum

of Modern Art, Nova lorque, doapao de Mr.

e Mrs. Peter A. Rubel.

HAJDU, Etienne. Frances. Nascido em Turda,

Rumania, 1907; na Franpa desde 1927.

Sem titulo. 1958. Entalho sem tinta, 52.0 x

64.1 cm. (composipao e lamina irreg.). The

Museum of Modern Art, Nova lorque,

doapao da Fundapao Celeste e Armand

Bartos.

HARTUNG, Hans. Frances. Nascido em Leip

zig, Alemanha, 1904; na Franpa desde 1935.

*Numero 73. (1959.) Litografia, 47.6x61.5

cm. (irreg.); 56.8 x 75.9 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, doapao de Mr. e

Mrs. Armand P. Bartos. II. p. 24.

HEILIGER, Bernhard. Alemao. Nascido em

Stettin, Alemanha, 1915.

Sem titulo 1961. Agua-forte, 84.7 x 59.3 cm.;

98.5 x 75.3 cm. The Museum of Modern Art,

Nova lorque, Fundo Dorothy B. e Joseph M.

Edinburg.

HEYBOER, Anton. Holandes. Nascido em

Sabang, Indias Orientais Holandesas, 1924.

*Vermelho e Branco. (c. 1960.) Agua-forte

em cores, 46.8 x 29.6 cm.; 50.5 x 33.7. cm.

The Museum of Modern Art, Nova lorque,

doapao da Fundapao Celeste e Armand

Bartos. II. p. 35.



HOCKNEY, David. Ingles. Nascido em

Bradford, Inglaterra, 1937.

*Kaisarion com tod a a sua Beleza. 1961.

Agua-forte e aguatinta em cores, 49.1 x 26.0

cm.; 69.2 x 50.1 cm. The Museum of Modern

Art, Nova lorque, doagao de Porter A.
McCray. II. p. 42.

Eu e Meus Herdis. 1961. Agua-forte e agua

tinta, 26.0 x 49.1 cm.; 49.3 x 68.5 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque, doagao

de Porter A. McCray.

JOHNS, Jasper. Americano. Nascido em

Allendale, Carolina do Sul, 1930.

Hatteras. 1963. Litografia, 97.1 x 73.8 cm.

(irreg.); 105.2 x 74.6 cm. Emprestimo

anonimo.

*Latas de Cerveja. 1964. Litografia em

cores, 36.1 x 28.4 cm. (irreg.) ; 58.0 x 45.1 cm.

The Museum of Modern Art, Nova lorque,

doapao da Fundagao Celeste e Armand

Bartos. II. p. 38.

JONES, Allen. Ingles. Nascido em

Southampton, Inglaterra, 1937.

Referente aos Casamentos: Um. Da serie

"Referente aos Casamentos". 1964. Litogra

fia em cores, 75.5 x 55.8 cm. (composipao

e lamina). The Museum of Modern Art, Nova

lorque, Fundo da Fundagao Joseph G.

Mayer.

*Referente aos Casamentos: Quatro. Da

serie "Referente aos Casamentos". 1964.

Litografia em cores, 75.5 x 55.8 cm.

(composigao e lamina). The Museum of

Modern Art, Nova lorque, Fundo da

Fundagao Joseph G. Mayer. II. p. 40.

KANEMITSU, Mitsumi. Americano. Nascido

em Ogden, Utah, 1922.

Amantes. 1961. Litografia em cores, 94.3 x

69.0 cm.; 105.4 x 75.7 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, aquisipao.

de KOONING, Willem. Americano. Nascido

em Rotterdam, Holanda, 1904; nos Estados

Unidos desde 1926.

*Sem titulo. 1960. Litografia, 108.5 x 78.1 cm.

(irreg.); 116.6 x 80.7 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, doagao de Mrs.

Bliss Parkinson. II. p. 43.

LIBERMAN, Alexander. Americano. Nascido

em Kiev, Russia, 1912; nos Estados Unidos

desde 1941.

*Sem titulo. 1963. Litografia em cores, 55.8

cm. (diametro); 77.8 x 59.1 cm. Emprestimo

anonimo. II. p. 37.

Sem titulo. 1963. Litografia em cores, 56.4

cm. (diametro); 74.3 x 58.1 cm. Emprestimo

anonimo.

MARYAN. Nascido na Polonia em 1927;

residente dos Estados Unidos.

Sem titulo. Da colepao Personnages. 1962.

Gravura em linoleo, 30.3 x 22.9 cm.; 40.7 x

30.7 cm. (irreg.). The Museum of Modern Art,

Nova lorque, Fundo Eugene e Clare Thaw.

MASSON, Andre. Frances. Nascido em

Balagny, Franpa, 1896.

Leitor com um Livro Vermel ho. 1950. Lito

grafia em cores, 42.2 x 28.5 cm.; 74.3 x 62.7

cm. The Museum of Modern Art, Nova

lorque, doapao da Fundapao Celeste e

Armand Bartos.

*Atores Chineses. (1957.) Agua-forte, 59.8 x

44.7 cm.; 76.5 x 57.2 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, doapao da

Saidenberg Gallery. II. p. 22.

MAZUR, Michael. Americano. Nascido em

Nova lorque, Nova lorque, 1935.

*Enfermaria de Isolamento Numero 12. 1962.



Agua-forte, gravura e aguatinta, 60.1 x 85.2

cm.; 67.1 x 96.0 cm. The Museum of Modern

Art, Nova lorque, doapao de Mrs. Bertram

Smith. II. p. 28.

McGARRELL, James. Americano. Nascido em

Indianapolis, Indiana, 1930.

*Modelos II. (1961.) Agua-forte, 44.7 x58.4

cm.; 50.3 x 69.2 cm. The Museum of Modern

Art, Nova lorque, aquisipao. II. p. 28.

MIRO, Joan. Espanhol. Nascido em Montroig,

Espanha, 1893.

*0 Devorador de Sol. 1955. Litografia em

cores, 74.3 x 52.3 cm.; 76.1 x 56.1 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque,

aquisipao. II. p. 23.

Famllia de Cat;adores de Passarinhos. 1955.

Litografia em cores, 69.2 x 54.9 cm.; 75.5 x

56.2 cm. The Museum of Modern Art, Nova

lorque, Fundo Larry Aldrich.

NAY, Ernst Wilhelm. Alemao. Nascido em

Berlim, Alemanha, 1902.

*Sem titulo. (c. 1957.) Agua-forte, ponta-

seca e aguatinta em cores, 26.7 x 49.1 cm.;

49.8 x 65.4 cm. (irreg.). The Museum of Mod

ern Art, Nova lorque, doapao de Gertrud A.

Mellon. II. p. 31.

Sem titulo. (c. 1957.) Aguatinta em cores,

33.7 x 45.4 cm.; 50.1 x 65.3 cm. The Museum

of Modern Art, Nova lorque, doapao de

Gertrud A. Mellon.
NEVELSON, Louise. Americana. Nascida em

Kiev, Russia, 1900; nos Estados Unidos desde

1905.

Sem titulo. 1964. Litografia, 76.1 x56.8 cm.

(composigao e lamina). Emprestado pela

Pace Gallery, Nova lorque.

Sem titulo. 1964. Litografia em cores, 84.1 x

58.4 cm. (composipao e lamina). Empres

tado pela Pace Gallery, Nova lorque.

NEWMAN, Barnett. Americano. Nascido em

Nova lorque, Nova lorque, 1905.

Canto V. Da serie "18 Cantos". 1963. Lito

grafia em cores, 37.2 x 33.3 cm.; 49.5 x 37.4

cm. The Museum of Modern Art, Nova lorque,

doapao da Fundapao Celeste e Armand

Bartos.

Canto XI. Da serie "18 Cantos". 1963. Lito

grafia em cores, 37.4 x 33.3 cm.; 44.2 x 37.4

cm. The Museum of Modern Art, Nova lorque,

doapao da Fundapao Celeste e Armand

Bartos.

OLDENBURG, Claes. Americano. Nascido em

Estocolmo, Suecia, 1929; nos Estados Unidos

desde 1936.

Cartaz. (1960.) Litografia "offset" em cores,

55.8 x 43.6 cm. (irreg.); 57.2 x 45.0 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque, aqui

sipao da Colepao de Estudo.

OLIVEIRA, Nathan. Americano. Nascido em

Oakland, California, 1928.

Lisa. 1957. Litografia, 81.2 x 60.2 cm.; 92.6 x

63.5 cm. The Museum of Modern Art, Nova

lorque, Fundapao Ingram Merrill.

PAOLOZZI, Eduardo. Ingles. Nascido em

Edimburgo, Escocia, 1924.

Quatro Imagens de Filme. (1962.) Serigra-

vura em cores, 49.8 x 34.9 cm.; 63.5 x 50.8

cm. The Museum of Modern Art, Nova lorque,

Fundo da Fundapao Joseph G. Mayer.

*Conjeturas para identificar. (1964.) Seri-

gravura em cores, 98.3 x 49.3 cm.; 88.8 x 72.0

cm. The Museum of Modern Art, Nova lorque,

Fundo da Fundapao Joseph G. Mayer.

II. p. 44.

PEARSON, Henry C. Americano. Nascido em

Kinston, Carolina do Norte, 1914.

Sem titulo. 1964. Litografia em cores, 76.5 x

56.8 cm. (composigao e lamina). Emprestado



pela Stephen Radich Gallery, Nova lorque.

Sem titulo. 1964. Litografia em cores, 76.1 x

56.8 cm. (composipao e lamina). Emprestado
pelo artista.

PETERDI, Gabor. Americano. Nascido em

Budapeste, Hungria, 1915; nos Estados
Unidos desde 1939.

A Pedra Grande. 1961. Agua-forte e gravura,

85.0x55.8 cm.; 91.5 x 61.7 cm. The Museum

of Modern Art, Nova lorque, doapao do
artista.

PICASSO, Pablo. Espanhol. Nascido em
Malaga, Espanha, 1881.

Piquenique no gramado. 1962. Gravura

em linoleo em cores, 53.2 x 64.1 cm;

62.1 x 75.2 cm. Emprestado pela Marl-

borough-Gerson Gallery, Nova lorque.

*Natureza Morta com uma Lampada. 1962.

Gravura em linoleo em cores, 53.0 x 64.1

cm.; 62.3 x 75.2 cm. Emprestado pela

Marlborough-Gerson Gallery, Nova lorque
II. p. 34.

RAUSCHENBERG, Robert. Americano. Nas

cido em Port Arthur, Texas, 1925.

*" Stunt Man" II (Homem de Proezas). 1962.

Litografia em cores, 46.3 x 34.9 cm.; 57.1 x

44.8 cm. The Museum of Modern Art, Nova

lorque, doapao da Fundapao Celeste e

Armand Bartos. II. p. 39.

Acidente. 1963. Litografia em cores, 96.9 x

69.0 cm. (irreg.) ; 104.7 x 75.2 cm. Emprestimo
anonimo.

SAVELLI, Angelo. Italiano. Nascido em Pizzo,
Italia, 1911.

Ilustrapao de "OsTijolos" de Kenneth Koch,

do livro Died Poeti Americani. (Roma, 1963.)

Litografia em cores e em relevo, 44.1 x 34.6

cm. (composipao e lamina). The Museum of

Modern Art, Nova lorque, Fundo Eugene e
Clare Thaw.

SCHOOFS, Rudolf. Alemao. Nascido em
Goch, Alemanha, 1932.

Numero 41. 1961. Agua-forte em cores, 36.7

x 16.1 cm. (irreg.); 56.7 x 38.2 cm. The Mu

seum of Modern Art, Nova lorque, doapao
de John S. Newberry.

SHAHN, Ben. Americano. Nascido em Kaunas,

Russia, 1898; nos Estados Unidos desde 1906.

*Sacco e Vanzetti. 1958. Serigravura em

cores, 65.5 x 44.3 cm. (irreg.); 76.8 x 57.4 cm.

The Museum of Modern Art, Nova lorque,

doapao do Junior Council. II. p. 22.

SONDERBORG. (K. R. H. Hofmann.) Dina-

marques. Nascido em Sonderborg, Dina-
marca, 1923.

*Composiqao. (1958.) Agua-forte, aguatinta,

ponta-seca e picotado em cores, 48.2 x

62.3 cm.; 56.5 x 75.9 cm. The Museum of

Modern Art, Nova lorque, Fundo Eugene e

Clare Thaw. II. p. 24.

SOULAGES, Pierre. Frances. Nascido em

Rodez, Franpa, 1919.

^Composipao IV. (1957.) Agua-forte e

aguatinta em cores, 54.9 x 38.7 cm.; 66.0 x

50.1 cm. The Museum of Modern Art, Nova

lorque, doapao de Mr. e Mrs. Armand P.
Bartos. II. p. 21.

SUTEJ, Miroslav. lugoslavo. Nascido em Duga

Resa, lugoslavia, 1936.

*Preto e Branco. 1962. Serigravura, 42.4 x

21.8 cm. (irreg.); 69.4 x 49.8 cm. The Museum

of Modern Art, Nova lorque, Fundo Eve

Clendenin. II. p. 30.

SUTHERLAND, Graham. Ingles. Nascido em

Londres, Inglaterra, 1903.

*A Coruja e a Lampada Suspensa. 1957. Lito-



grafia em cores, 51.1 x 66.6 cm. (composipao

e lamina, irreg.). Emprestimo anonimo.

II. p. 19.

TAPIES Puig, Antoni. Espanhol. Nascido em

Barcelona, Espanha, 1923.

*Numero 12. 1960. Litografia em cores e em

relevo, 52 x 75.5 cm.; 64.7 x 89.3 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque, Fundo

James Thrall Soby. II. p. 36.

Numero 15. 1960. Litografia em cores e em

relevo, 51.7 x 73.6 cm.; 64.7 x 89.2 cm. The

Museum of Modern Art, Nova lorque, doagao

de Mr. e Mrs. Ralph F. Colin.

TROKES, Heinz. Alemao. Nascido em Duis-

berg, Alemanha, 1913.

Hieroglifos. 1960. Agua-forte, 24.8 x 16.9 cm;

53.7 x 37.8 cm. The Museum of Modern Art,

Nova lorque, Fundo Larry Aldrich.

WUNDERLICH, Paul. Alemao. Nascido em

Berlim, Alemanha, 1927.

Mulher de Rosa. (1961.) Litografia em cores,

59.1 x 39.1 cm. (irreg.); 65.3 x 50.2 cm.

Emprestimo anonimo.

*Encontro tecnico. (1962.) Litografia em

cores, 61.0 x 39.5 cm. (irreg.) ; 65.5 x 50.3 cm.

The Museum of Modern Art, Nova lorque,

doaqao de Mr. e Mrs. Peter A. Riibel. II. p. 44.

The International Council of The Museum of Modern Art, New York
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The Hon. Walter Dowling, Presidente do Conselho; Ralph F. Colin, John de Menil, Vice-Presi-
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Arthur F. McCormack, Tesoureiro-Assistente.

Membros Honorarios
Alfred H. Barr, Jr., The Hon. C. Douglas Dillon, Senator J. William Fulbright, Dr. Will Grohmann,

Mrs. John F. Kennedy, Andre Malraux, Roland Penrose, Sir Herbert Read, Georges Salles,

James Johnson Sweeney.

Membros (a 15 de novembro de 1965)

William Howard Adams, Mrs. Ernest Angell, Mrs. Betty M. Assheton, Mrs. Vincent Astor, Mrs.

Robert Low Bacon, Harding F. Bancroft, Armand P. Bartos, The Hon. William Benton, LeRay

W. Berdeau, Mrs. Robert Woods Bliss, Mrs. Harry L. Bradley, Mrs. Samuel Bronfman, Gordon
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Mrs. McCauley Conner, Mrs. Gardner Cowles, Charles Crocker, Jr., Stephen R. Currier, Bruce

B. Dayton, Mrs. Woodward de Croisset, Mrs. Richard Deutsch, Mrs. C. Douglas Dillon, Mrs.

John C. Duncan III, Mrs. John David Eaton, Mrs. Augustin E. Edwards, Allan D. Emil, Mrs.



Charles W. Engelhard, Jr., W. Hawkins Ferry Mrs Walter R Fnrri nr. * .

Mrs. Jacques Gelman Mrs Bernard F rimhli m' if# . S' Andrew Fuller,

Mrs. Joseph H. Hazen Aua'ust HPri?,rhJ m u ^ Walter A- Haaa. Wallace K. Harrison,

Hirsch, Joseph H Hirshhorn Mrs Walter H J" Hemz Ben Heller, Gen. Maurice

Hooper, The^on. HoughZ Cd H H chef , "h W0̂'' H°°ker' Mn" Ar,h"'
Richard M. Hunt, Edwin Janss Jr William t k ' y Hulton- Jaquelin H. Hume,

David Lloyd Kreeger, Baron Lambert Mrs Phvllis bT'' R°b8rt E" Kintner' lsrael K,abin>

A. List, Mrs. H. Gates Lloyd James H Torkhar , m ^ MrS" Femand Leval' Mrs" Alba*

Mrs. Arnold H. Maremont, Mrs. Edward J Mathe d '̂  E' Lockwood' John L Loeb, Jr.,

Mrs. Eugenio Mendoza Mrs Katherine Merkel ^ tl ^ McCra y' Mrs- Qertrud A. Mellon,

Millikin, Henry Allen Moe R ^ Maccu,loch Miller, Mrs. Severance A.

StavrosSpyrosN archos Mrs P ShenhardT" m N6Umann' Mra" Samuel '� Newb°^,

3i«ord P^ps, FrankH ptlep K oToc^e, X T

William M. Roth Robert A Rowan Mro w  n Nelson A. Rockefeller,

Barry Ryan Mrs Robb Saaemdn rnh "ehnr"(PcRuss«". Mrs. Madeleine H. Russell, Mrs. John

Schreiber, Mrs. Henry D Sharoe Mro j°ohn ^ W°"9an9 Sch°-»orn. Taf, B.

Mrs. David S. Smith, James Thrail Soby Mrs EmilyTaaemoh' SPra9Ue Sm"h'

Mrs. L. Corrin Strong, Lockwood Thompson R I r 1 ? P ' S" Th°mas A" Stone>

Warren Tremaine Manuel Ulloa Mrs am ' v u ' s> Burt°n G. Tremaine, Mrs.

Walker, Frederick R. Weisman, Monroe' Wheeter The Hon^ohn"^8 S"""' MrS' Br00ks
Windfohr, Mrs. Harry Lewis Winston Mtq ro i' .a, u V Whltney- Mrs- Robert F.

Zacks, Mrs. Charles Zadok, Richard S Zeisler 9 ^ MrS' ^ Wurtzbur9er' Samuel J.

Ex-Officio
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